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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا
حدودی متفاوت است ،با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشاجویان حقاوق آماوزش
داده میشود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهاای درسای هام باه شاکلی
است ک ه برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسن به س،االت باهصاورت تئاوری و بادون
تطبیق با مصادیق عملی کفایت میکند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملای قبال
از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی وارد مرحله کار
میشوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگااههاا
مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضاائی باا ورود باه میادان کاار و فعالیات بار های
فارغالتحصیل حقوقی پوشیده نیست .بای تردیاد تنهاا منباع آماوزش عملای وکالات ،قضااوت و
بهطورکلی حقوق ،بعد از حضور عملی در دادگااههاا و جلساات رسایدگی ،هماین رویاه قضاائی
میباشد؛ به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسنها و اختالفنظرهای کساانی کاه هار
روز به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و
عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمناد هساتند؛ اماا های
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمیتواند بینیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایان
حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقاوق اسات کاه دائام در حاال
تغییر و تحول می باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقبماندگی از علم واقعی حقوق و جامعاه
حقوقدانان تمام خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکدام به طریقای نسابت باه
جمعآوری و انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجاع باه رویاه قضاائی اقادام مایکنناد کاه
انتشارات چرا غ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفاه فرهنگای خاود در نظار
دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویاه قضاائی باهصاورت مانظم و منحصاربه فارد باا
ویژگی های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه باهصاورت کااربردی و باا دسترسای
آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید .در راستای تأمین این هدف مجموعهای از کتابها هرکادام
تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد:
 .2آراء وحدت رویه؛
 .1آرای اصراری؛
 .4آراء شعب دیوانعالی کشور؛

 .2آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .1نشستهای قضائی؛
 .0نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هار دعاوا باهصاورت منساجم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضاائی در کمتارین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعادد بسایار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از ماوارد متفااوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود و همچناین در ساایر ماوارد؛ مثال آراء
وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیات
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .2تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .1تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .4ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .1دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقاوقی موجاود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شادن مجموعاه در چاا هاای
بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننادگان عزیاز از هار صانف ضامن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات باهصاورت (کتبای یاا از طریاق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و پنج

فصلاول

معرفی جرائم
قاچاق کاال و ارز

معرفیجرایمقاچاقکاالوارز
به دلیل مشکالت عدیده اقتصادی و قوانین مربوطه به واردات کاال  ،امروزه قاچاق کاال باه
یکی از معضالت اجتماعی تبدیل شده است  .به جهت فقادان تعریاف قاانونی راجاع باه
قاچاق و واگذاری تشخیص آن به قضات دادگاه هاا و مقاماات صاالح بار اسااس مصاادیق
مندرج در قانون  ،رسیدگی به این دعاوی از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار میباشد.
پدیده قاچاق کاال پدیده ای چند وجهی است که مهم ترین وجاه آن اقتصاادی اسات کاه
سبب خروج اقتصاد از مسیر ساالم آن و شاکلگیاری اقتصااد زیرزمینای ،کااهش تولیاد
ناخالص ملی ،افزایش بیکاری و کاهش سرمایهگذاری خواهد شد بدین ترتیاب عاالوه بار
تهدیدی جدی بر سر راه تجارت آزاد و هزینه هاای زیاادی را بار پیکار اقتصاادی کشاور
تحمیل میکند.
در دو قانون به شرح ذیل اصطالحات مربوط به قاچااق کااال و ارز و اصاطالحات گمرکای
تعریف و تعیین شده است که به اختصار به آنها میپردازیم:
گفتار اول  :اصطالحات در قانون امور گمرکی مصوب 2486
اهم اصطالحات گمرکی و قاچاق کاال و ارز در این قانون به شرح ذیل می باشد:
الف) اظهار کاال :بیانیه ای کتبی یاا شافاهی اسات کاه بار اسااس مقاررات ایان قاانون
اظهارکننده ،رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کاال مشخص میکند و اطالعاات ماورد
نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه میدهد.
ب) اظهارکننده :صاحب کاال یا نماینده قانونی او اسات کاه کااال را برابار مقاررات ایان
قانون به گمرک اظهار می کند .در اظهار الکترونیکی صاحب کاال یا نماینده قانونی وی باه
استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عناوان
صاحب کاال یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته میشود.
پ) اظهارنامه اجمالی :سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل ،فهرست کلی
محموالتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگاام ورود و یاا خاروج وسایله نقلیاه از
کشور اعالم مینماید.

